
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. června 
2021 pod čj. MSMT-17820/2021-1III. změnu Statutu Univerzity Pardubice. 
 

 
III. 

ZMĚNY 
STATUTU 

UNIVERZITY PARDUBICE 
 
 

Článek 1 
Statut Univerzity Pardubice se mění a doplňuje takto:  

1. V čl. 1 odst. 1 se slovo „UPa“ nahrazuje slovem „UPCE“. 

2. V čl. 1 odst. 2 se za slova „University of Pardubice“ doplňují slova „(ve zkratce „UPCE“)“. 

3. Článek 8 včetně nadpisu zní: 

„Článek 8 
Zápis do studia 

(1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči se 
zapisují v termínu stanoveném fakultou, která uskutečňuje příslušný studijní program. 

(2) Nemůže-li se uchazeč v určeném termínu zapsat, musí se fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní 
program, předem nebo v mimořádném případě do pěti dnů po určeném termínu zápisu písemně omluvit. 

(3) O uznání omluvy rozhoduje děkan. Jestliže byla omluva uznána, je děkanem stanoven náhradní 
termín zápisu. 

(4) Právo na zápis zaniká uchazeči přijatému ke studiu v případě, že se bez omluvy nezapíše ve 
stanoveném termínu, nebo jeho omluva nebyla uznána. 

(5) Dnem zápisu do studia, který se uvádí v matrice studentů v souladu s § 88 odst. 3 písm. a) zákona, 
se uchazeč stává studentem univerzity.“.  

4. V čl. 9 odst. 1 písmeno b) zní: 
„b) vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče, včetně prokázání 
jazykové způsobilosti pro studium ve studijním programu v českém jazyce podle požadavků 
stanovených ve vnitřní normě příslušné fakulty.“. 
 

5. V čl. 9 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 

6. V čl. 12 odst. 1 písm. a) se slovo „akademický“ zrušuje. 

7. V čl. 12 odst. 1 písm. b) se slovo „akademický“ zrušuje. 

8. V čl. 12 odstavec 4 zní: 
„(4) Poplatek za studium v cizím jazyce hradí student bankovním převodem nebo platební kartou na 
účet univerzity. Poplatek za studium v cizím jazyce je splatný nejpozději v den zápisu do studia, 
v dalších letech studia pak nejpozději v den začátku každého dalšího roku studia.“. 

9. V čl. 16 odstavec 2 zní: 
„(2) Orgány univerzity mohou jednat a hlasovat pomocí prostředků komunikace na dálku. Bližší 
podmínky jednání a hlasování pomocí prostředků komunikace na dálku jsou upraveny v jednacích 
řádech nebo statutu těchto orgánů.“. 

10. V čl. 19 odst. 2 se za slovo „zaniká“ vkládá slovo „zejména“. 

11. Příloha č. 1 včetně nadpisu nově zní: 

„Příloha č. 1 Statutu Univerzity Pardubice – Poplatky za studium v cizím jazyce 



 

 

 

Tabulka 1: poplatky podle Čl. 12 odst. 1 písm. a) 

   Bc.  NMgr.  Ph.D. 

DFJP  10 000,‐Kč  10 000,‐Kč 1 000,‐Kč

FEI  10 000,‐Kč  10 000,‐Kč 3 000,‐Kč

FES  10 000,‐Kč  10 000,‐Kč 3 000,‐Kč

FF  1 000,‐Kč  1 000,‐Kč 1 000,‐Kč

FChT  10 000,‐Kč  10 000,‐Kč 3 000,‐Kč

   

   

 

 

 

Tabulka 2: poplatky podle Čl. 12 odst. 1 písm. b) 

   Bc.  NMgr. 

DFJP  100 000,‐Kč   100 000,‐Kč  

FEI  100 000,‐Kč   100 000,‐Kč  

FES  55 000,‐Kč     35  000,‐Kč  

FF  45 000,‐Kč   45 000,‐Kč  

FChT  125 000,‐Kč   125 000,‐Kč

   

   

.“. 

 

 
Článek 2 

1. Tyto změny Statutu Univerzity Pardubice byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3. zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Pardubice dne 25. května 2021. 
 
2. Tyto změny Statutu Univerzity Pardubice nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých 
školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

3. Tyto změny Statutu Univerzity Pardubice nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.  

 

 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v. r. 

rektor 

 


